Medvode, 21.3.2014
ZAPISNIK
20. redne seje upravnega odbora Badmintonske zveze Slovenije (UO BZS), ki je bila v torek,
18.3.2014, od 19.00 do 22.00 ure, v pisarni Badmintonske zveze Slovenije.
Prisotni:
Odsotni:
Ostali prisotni:

Andrej Pohar, Miha Košnik, Jani Jamnik, Rok Trampuž in Tadej Šeme
Miha Horvat in Jožef Kuprivec
Dušan Skerbiš, Matevž Šrekl (sekretar).

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1.

Pregled realizacije sklepov predhodne seje in korespondenčne seje (A. Pohar)

2.

Finančno poslovanje Zveze in Pregled poročil o delu članov UO (vsi)

3.

Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance (D. Skerbiš, R. Trampuž)

4.

Poročila o razpisih Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport in Fundacije za šport
(M. Šrekl)

5.

Skupščina 2014 (pregled gradiva)

6.

Ostale pobude in predlogi

Na podlagi predlaganega dnevnega reda in diskusije so bili sprejeti naslednji sklepi:
1. Pregled realizacije sklepov predhodnih sej in korespondenčne seje (A. Pohar)

Na začetku seje so člani UO preverili realizacijo sklepov preteklih sej. Datum seminarja za D.
Pešehonova je določen v času mednarodnega prvenstva Slovenije. Tisk prevodov Shuttle Time je še
v pripravi na BWF, ponudbe za zavarovanje odgovornosti trenerjev še niso bile pridobljene. Ostali
sklepi so bili realizirani. V času od zadnje seje je potekala še korespondenčna seja, na kateri se je
odločilo o spremembi koledarja (DP do 11 in do 19 let) in določilo organizatorja za veteransko
državno prvenstvo (BK Brežice).
Sklep št. 1:
UO je soglasno potrdil zapisnik 19. redne seje in korespondenčne seje.
2. Finančno poslovanje Zveze in pregled poročil o delu članov UO (vsi)

Zveza posluje pozitivno, s strani Fundacije smo že prejeli sklepe za razdelitev sredstev za člane in
mladince. Za mladince smo s strani Fundacije že prejeli nakazana sredstva (tri obroke), tako da je
lahko Zveza finančno pokrila vse projekte, ki so trenutno v teku. S strani Ministrstva smo ravno
tako prejeli sklep o razdelitvi sredstev za leto 2014. Ministrstvo je delno izpolnilo obljube z
januarskega sestanka in sicer pri sofinanciranju članov, ne pa tudi pri sofinanciranju mladincev. T.

Šeme je predstavil svoje poročilo in kako poteka vodenje lestvic. Poudaril je, da je pri ažuriranju
lestvic težava v pravočasnosti pošiljanja lestvic s strani vrhovnih sodnikov. R. Trampuž je v svojem
poročilu predstavil kandidate za Evropsko člansko prvenstvo. M. Šrekl je k svojemu poročilu dodal
še pojasnilo o dogajanju v slovenski ligi, kjer so se odvili že trije tekmovalni dnevi, BK Mladost
Lendava se dvakrat ni udeležil tekmovalnega dneva, tako da se izključi iz lige. Člani UO so še
predlagali, da bi se zaradi udeležbe igralcev na Svetovnem mladinskem prvenstvu 4. tekmovalni
dan lige prestavilo na 18.5.2014.
Sklep št. 2:
UO je sprejel sklep, da se tekmovalna komisija pogovori s sodniško in se določijo roki za pošiljanje
rezultatov s turnirjev.
Sklep št. 3:
UO je sprejel predlog OVŠ, da se Evropskega članskega prvenstva udeležijo: I. Utroša, M. Tvrdy,
A. Roj in K. Jamnik, ter kot trener D. Pešehonov.
Sklep št. 4:
UO je naložil koordinatorju lige, da pri sodelujočih klubih preveri, če je 4. tekmovalni dan možno
prestaviti. BK Mladost se obvesti, da je zaradi neudeležbe izključena iz nadaljnjega letošnjega
ligaškega tekmovanja.
3. Pregled izvrševanja planov članske in mladinske reprezentance (D. Skerbiš, R.

Trampuž)
D. Skerbiš je podal poročilo o delu reprezentance. Od zadnje seje je članska ekipa nastopila ne
Evropskem ekipnem prvenstvu za moške v Baslu in osvojila odlično 9. mesto. Državna kadetska
ekipa trenutno nastopa na Evropskem prvenstvu do 17 let v Turčiji in je v ekipnem delu, ki se je
ravnokar zaključil, osvojila odlično 5. mesto, kar je najboljša ekipna uvrstitev do sedaj. Pretekli
teden sta I. Utroša in A. Roj nastopila ne mednarodnem turnirju v Romuniji in osvojila 3. mesto
med posamezniki. UO vsem navedenim čestita za dosežene rezultate.
4. Poročila o razpisih Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport in Fundacije za

šport (M. Šrekl)
M. Šrekl je rezultate razpisa predstavil pri točki št. 2. Glede pridobljenih sredstev ministrstva za
mladince se bo kontaktiralo ministrstvo in se po povratni informaciji odločalo o morebitni pritožbi.
5. Skupščina 2014 (pregled gradiva)

A. Pohar je predstavil predlog sprememb Statuta BZS in Registracijskega pravilnika, ki bi jih
predložili v potrditev na volilni skupščini. O predlogih se je obširno razpravljalo in se jih je delno
dopolnilo. Pregledalo se je preostalo doslej pripravljeno gradivo za skupščino.

Sklep št. 5:
UO je potrdil predlagane spremembe Statuta BZS in Registracijskega pravilnika.
Sklep št. 6:
UO nalaga sekretarju, da klube ponovno opozori, da lahko do 31.3.2014 predlagajo kandidate za
predsednika, podpredsednika, člane disciplinske komisije in nadzornega odbora, prav tako lahko do
31.3.2014 podajo morebitne predloge za skupščino. Sekretarju se naloži, da pravočasno pripravi
končno verzijo gradiva za skupščino ter ga pošlje članom in da člane še posebej pozove k udeležbi
na skupščini, da se bo na njej lahko glasovalo o predlaganih statutarnih spremembah.
6. Ostale pobude in predlogi

6.1. Prošnja Mateje Rojnik
Člani UO so še enkrat razpravljali o prošnji M. Rojnik, ki se bo kot sodnica udeležila Odprtega
prvenstva Avstralije.
Sklep št. 7:
UO je sprejel sklep, da se M. Rojnik za pot v Avstralijo odobri 600,00 EUR, kot izredni
soprispevek Zveze zaradi pomembnosti tekmovanja, relativne oddaljenosti in dosedanjih
prizadevanj, ki jih je v sojenje in promoviranje Zveze v tujini vložila M. Rojnik.

Zapisal:
Matevž Šrekl, sekretar BZS
Andrej Pohar,
predsednik BZS

